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درس����ماّدة�الّلغة�العر�ّية

القواعد�النحو�ة

فِة� ِللَمْوُصوِف ُمَطاَبَقُة�الّصِ

درس����ماّدة�الّلغة�العر�ّية

فِة� ِللَمْوُصوِف ُمَطاَبَقُة�الّصِ

الّصّف�الّرا�ع��بتدا�ّي 

درس����ماّدة�الّلغة�العر�ّية

القواعد�النحو�ة
ي

فِة� ُمَطاَبَقُة�الّصِ

درس����ماّدة�الّلغة�العر�ّية

فِة� ُمَطاَبَقُة�الّصِ

الّصّف�الّرا�ع��بتدا�ّي 



ا�يِليھ ِجيُب�َعمَّ
ُ
��ِ�ي�ِبَتمّعٍن،�وأ صَّ �النَّ

ُ
ْقَرأ

َ
:أ

سرِتھ�َمَع �صا�ٌ� 
ُ
�و�ناَك �.ا��يواناِت �حديقِة �إ���أ

�الوقِت �أك��َ �صا�ٌ� �فق����ان�باَ�ھ،�شدَّ �أحَد�ا �الوقِت �أك��َ �صا�ٌ� �فق����ان�باَ�ھ،�شدَّ �أحَد�ا

ــيٌّ �لوُنھ�،طو�ٌل �لساٌن و �،صغ�َ�ان �،�و�رتقا��ٌّ �ُبّنِ
 .سر�ٌع �حيواٌن 

�ا��يواناِت،�وُ�طعموَن �امل�اَن،�ُينّظفوَن �و�ْم 
.�ليفِة �ا��يواناِت 

�ا��يواناِت،�وُ�طعموَن �امل�اَن،�ُينّظفوَن �و�ْم 
.�ليفِة �ا��يواناِت 

�اسِم �معرفةَ �ِم��ْم �طلَب �ثمَّ �شا�َده،�ما�ألصدقاِئھ
�ْم �   َعَرُفوه؟�أ�َّ

ا�يِليھ ِجيُب�َعمَّ
ُ
��ِ�ي�ِبَتمّعٍن،�وأ صَّ �النَّ

ُ
ْقَرأ

َ
أ

صا�ٌ� �،ذ�َب �الّر�يِع �عطلِة �أّياِم �أحِد ���   
أحَد�ا�ولكنَّ �،�ا��يواناِت �ِمَن �الكث��َ �شا�َد 
وُ�طِعُمھيراقُبھ

َأكتشفُ 

أحَد�ا�ولكنَّ �،�ا��يواناِت �ِمَن �الكث��َ �شا�َد 
.وُ�طِعُمھ�يراقُبھ

صغ�َ�ان�قرَنانو �،طو�لةٌ �رقبةٌ  ا��يواِن �ل�ذا����
ھ�كما�،العالَيِة  ال��َرةِ  أوراِق �ِمن�يأ�ُل  حيواٌن  أنَّ

و�ْم �املا�ِر�ن العامِل�ن صا�ٌ� �شا�َد ���
ا��يواناِت �إطعاِم ����باملشاركِة �لألطفاِل �و�سَمُحوَن 

و�ْم �املا�ِر�ن العامِل�ن صا�ٌ� �شا�َد ���
ا��يواناِت �إطعاِم ����باملشاركِة �لألطفاِل �و�سَمُحوَن 

ألصدقاِئھ�وح�ى�،�برحلِتھ�صا�ٌ� �اْسَتمتَع ���
��عتقُدوَن �ف�ْل �.ان�باَ�ھ�شدَّ �الذي�ا��يواِن 



صغ��ان�

طو�ٌل��لساٌن  العاليِة 

املا�ر�ن العامل�ن

.على اإلجابة المناسبة) (أضُع عالمة 
أسماء�������������������������������أفعال��������������������������������أحرف

وِن��حمرِ  ؟باللَّ
................................................................................................

املا�ر�ن العامل�نصغ��ان�

وِن��حمرِ  باللَّ
................................................................................................

وِن��حمرِ  ؟�باللَّ
.................................................................................................

َأكتشفُ 
طو�لةٌ �رقبةٌ 

صغ��ان��قرنان

العاليِة  ال��رةِ 

سر�ٌع �حيواٌن 

وِن��زرِق ما�نوُع�الَ�لماِت�ال���: 1 أضُع عالمة ؟�باللَّ
أسماء�������������������������������أفعال��������������������������������أحرف           

وِن��حمرِ ما�وظيفُة�ال�لماِت�ال���جاَءْت�: 2 باللَّ
................................................................................................

صغ��ان��قرنان سر�ٌع �حيواٌن 

وِن��حمرِ  باللَّ
................................................................................................

وِن��حمرِ ماذا��سّمي�ال�لماِت�ال���جاَءْت�: 3 باللَّ
.................................................................................................



صغ��ان�

طو�ٌل��لساٌن  العاليِة 

املا�ر�ن العامل�ن

أقّيُم إجابَتي

.على اإلجابة المناسبة) (أضُع عالمة 
أسماء�������������������������������أفعال��������������������������������أحرف

وِن��حمرِ  ؟باللَّ

املا�ر�ن العامل�نصغ��ان�

وِن��حمرِ  باللَّ

وِن��حمرِ  ؟�باللَّ

َأكتشفُ 
طو�لةٌ �رقبةٌ 

صغ��ان��قرنان

العاليِة  ال��رةِ 

سر�ٌع �حيواٌن 

وِن��زرِق ما�نوُع�الَ�لماِت�ال���: 1 أضُع عالمة ؟�باللَّ
أسماء�������������������������������أفعال��������������������������������أحرف           

وِن��حمرِ ما�وظيفُة�ال�لماِت�ال���جاَءْت�: 2 باللَّ
.تصُف االسَم الذي سبَقها

صغ��ان��قرنان سر�ٌع �حيواٌن 


وِن��حمرِ  باللَّ

.تصُف االسَم الذي سبَقها
وِن��حمرِ ماذا��سّمي�ال�لماِت�ال���جاَءْت�: 3 باللَّ

.ِصَفةٌ 



كِمُل�ا��دوَل��ِ�ي�ِبما�ُيناِسُب 
ُ
:أ

:  النوعُ الصفةُ 
مؤنٌث /مذكٌر 

العددُ 

طو�لةٌ 
مؤنٌث /مذكٌر 

طو�لةٌ 

صغ��ان

طو�ٌل 

العاليِة العاليِة 

سر�ٌع 

املا�ر�ن

كِمُل�ا��دوَل��ِ�ي�ِبما�ُيناِسُب �.4
ُ
أ

:  النوعُ املوصوُف 
مؤنٌث /مذكٌر 

العددُ 

رقبةٌ 

َأكتشفُ 

مؤنٌث /مذكٌر 
رقبةٌ 

قرنان

لساٌن 

ال��رةِ ال��رةِ 

حيواٌن 

العامل�ن



:  النوعُ الصفةُ 
مؤنٌث /مذكٌر 

العددُ 

طو�لةٌ 

:

مؤّنث

أقّيُم إجابَتي

طو�لةٌ 

صغ��ان

طو�ٌل 

العاليِة 

مؤّنث

مؤّنث

مذّكر

مذّكر

مفرد

مفرد

جمع

� مث�َّ

العاليِة 

سر�ٌع 
املا�ر�ن

مؤّنث
مذّكر
مذّكر

مفرد

جمع

جمع

:  النوعُ املوصوُف 
مؤنٌث /مذكٌر 

العددُ 

رقبةٌ 

:ُأكِمُل الجدوَل اآلِتي ِبما يُناِسبُ  .4َأكتشفُ 

مؤّنث رقبةٌ 

قرنان

لساٌن 

ال��رةِ 

مفردمؤّنث

�مذّكر مث�َّ

مؤّنث

مفردمذّكر

مفرد ال��رةِ 

حيواٌن 
جمعالعامل�ن

مؤّنث

مذّكر
مذّكر

مفرد
مفرد



ست�تُج�أنَّ 
َ
:أ

.الّصفَة�تصُف��سَم�املوصوَف�الواقَع�قبَل�ا

والعدِد�) مؤنٍث /مذّكر(النوِع�

ست�تُج�أنَّ 
َ
أ

َأكتشفُ 

الّصفَة�تصُف��سَم�املوصوَف�الواقَع�قبَل�ا

النوِع�: الصفَة�تطابُق�املوصوَف���

��/مفرٍد ( ).جمٍع /مث�َّ ��/مفرٍد ( ).جمٍع /مث�َّ



ُة�ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا� .الَبحر��يَّ

وُجَھ�الّتطابِق�ب�َنھ�و��َن�الّصفِة 
َ
:َمْوصوًفا�ُمناسًبا�ِ���الَفراِغ،�ُمراعًيا�أ

ُة�ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا� .الَبحر��يَّ

.املُؤمُن�َعَ���صالِتھ�

.املُْجَ��ُدون�ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة .املُْجَ��ُدون�ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة 

. َكب��َتان�َفْوَق�املَدينِة�

ُة�ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�.........................شاَركْت� • الَبحر��يَّ

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ضُع�: أوًال 
َ
وُجَھ�الّتطابِق�ب�َنھ�و��َن�الّصفِة أ

َ
َمْوصوًفا�ُمناسًبا�ِ���الَفراِغ،�ُمراعًيا�أ

ُة�ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�.........................شاَركْت� • الَبحر��يَّ

املُؤمُن�َعَ���صالِتھ�...........................ُيحافُظ��•

املُْجَ��ُدون�ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة ................................ َيتعاوُن��• املُْجَ��ُدون�ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة ................................ َيتعاوُن��•

قْت��• َكب��َتان�َفْوَق�املَدينِة�.............................حلَّ



.ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

وَجھ�التطابِق�ب�َنھ�و��َن�الّصفِة 
َ
:َمْوصوًفا�ُمناسًبا�ِ���الَفراِغ،�ُمراعًيا�أ

.ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�

.َعَ���صالِتھ�

.ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة .ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة 

ُة�شاَركْت� • ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�الَبحر��يَّ

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ضُع�: أوًال 
َ
وَجھ�التطابِق�ب�َنھ�و��َن�الّصفِة أ

َ
َمْوصوًفا�ُمناسًبا�ِ���الَفراِغ،�ُمراعًيا�أ

.....................العاملُة�/ املرأُة� ُة�شاَركْت� • ِ���َ��ضِة�ِبالِد�ا�الَبحر��يَّ

َعَ���صالِتھ�املُؤمُن�ُيحافُظ��•

ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة املُْجَ��ُدون� َيتعاوُن �•

العاملُة�/ املرأُة�

�ْ�ساُن�/ الرجُل 

الُب /العامُلون  الطُّ

.....................

........................

.......................... ِ���إنجاِز�الَعمِل��سرعٍة املُْجَ��ُدون� َيتعاوُن �•

قْت��• . َفْوَق�املَدينِة�َكب��َتان�حلَّ

الُب /العامُلون  الطُّ

َطائرَتان

..........................

...........



:�ّل�جملٍة�من�ا��مِل��تية�بموصوٍف�مناِسٍب،�وأضُبطھ�بالّش�ِل 

................... .خ�ٌ��ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�................... .خ�ٌ��ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�

.............................. .ِللّطالَبَتْ�ن�

�ّل�جملٍة�من�ا��مِل��تية�بموصوٍف�مناِسٍب،�وأضُبطھ�بالّش�ِل أكِمُل�: ثانًيا

......................... .الّسباحُة�ر�اضٌة��•

ُق  َطّبِ
ُ
أ

......................... .الّسباحُة�ر�اضٌة��•

.......................... .َبَ�����راماِت�رجاٌل��•

خ�ٌ��ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�.................. املُؤمُن��• خ�ٌ��ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�.................. املُؤمُن��•

مْت�املعّلمُة��دّيًة��• ِللّطالَبَتْ�ن�...................َقدَّ



ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

:�ّل�جملٍة�من�ا��مِل��تية�بموصوٍف�مناِسٍب،�وأضُبطھ�بالّش�ِل 

عيِف ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن� ..................الضَّ ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�

ِللّطالَبَتْ�ن�

عيِف  .الضَّ

قَتْ�ن .املُتفّوِ

.................

.................

الّسباحُة�ر�اضٌة��•

ُق  َطّبِ
ُ
أ

�ّل�جملٍة�من�ا��مِل��تية�بموصوٍف�مناِسٍب،�وأضُبطھ�بالّش�ِل أكِمُل�: ثانًيا

..................مفيدةٌ  الّسباحُة�ر�اضٌة��

َبَ�����راماِت�رجاٌل��•

ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�خ�ٌ��املُؤمُن��•

.مفيدةٌ 

.أقو�اءُ 

القويُّ 

.................

.................

............ ِعْنَد�ِهللا�ِمَن�املُؤمِن�خ�ٌ��املُؤمُن��•

مْت�املعّلمُة�• ِللّطالَبَتْ�ن��دّيةً َقدَّ

القويُّ 

ثمينةً 

............

............



ً�ا�َما�َيلزمُ  :ا�ُ�ملَة��تيَة�وفًقا�للمطلوب����ا��دول�كما����املثال،�مغّ�ِ

.ُ�َو�َمْن�َيل��ُم�ِبالقواِن�ناملواطُن�الصا�ُ�� .ُ�َو�َمْن�َيل��ُم�ِبالقواِن�ناملواطُن�الصا�ُ��

.املُواطنُة�الصا��ُة��َ��َمْن�تل��ُم�ِبالقواِن�ن

حّوُل�: ثالًثا
ُ
ً�ا�َما�َيلزمُ أ ا�ُ�ملَة��تيَة�وفًقا�للمطلوب����ا��دول�كما����املثال،�مغّ�ِ

ُق  َطّبِ
ُ
أ

املواطُن�الصا�ُ�� املواطُن�الصا�ُ��ا��ملة ا��ملة

املُواطنُة�الصا��ُة��َ��َمْن�تل��ُم�ِبالقواِن�ن :  املفرُد�املؤنُث 

��املذكُر  :املُث�َّ

��املؤنُث  ��املؤنُث :املُث�َّ :املُث�َّ

:املذكُر �ا��مُع 

:ا��مُع�املؤنُث 



ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

ً�ا�َما�َيلزمُ  حّوُل�ا�ُ�ملَة��تيَة�وفًقا�للمطلوب����ا��دول�كما����املثال،�مغّ�ِ
ُ
:أ

.ُ�َو�َمْن�َيل��ُم�ِبالقواِن�ناملواطُن�الصا�ُ�� .ُ�َو�َمْن�َيل��ُم�ِبالقواِن�ناملواطُن�الصا�ُ��

.اُملواطنُة�الصا��ُة��َ��َمْن�تل��ُم�ِبالقواِن�ن

ا��اِن�ُ�َما�َمْن�َيل�ِ�ماِن�ِبالقوان�ن .املُواِطناِن�الصَّ
ا��تاِن�ُ�َما�َمْن�َتل�ِ�مان�ِبالقواِن�ن ا��تاِن�ُ�َما�َمْن�َتل�ِ�مان�ِبالقواِن�ن.املُواطنتاِن�الصَّ .املُواطنتاِن�الصَّ

ا�ُ�ون�ُ�ْم�َمْن�َيل��ُمون�ِبالقواِن�ن .املُواطُنون�الصَّ
�َمْن�َيل��مَن�ِبالقواِن�ن ا��اُت�ُ�نَّ .املواطناُت�الصَّ

ُق  َطّبِ
ُ
أ

ً�ا�َما�َيلزمُ : ثالًثا حّوُل�ا�ُ�ملَة��تيَة�وفًقا�للمطلوب����ا��دول�كما����املثال،�مغّ�ِ
ُ
أ

املواطُن�الصا�ُ�� املواطُن�الصا�ُ��ا��ملة ا��ملة

اُملواطنُة�الصا��ُة��َ��َمْن�تل��ُم�ِبالقواِن�ن :  املفرُد�املؤنُث 

��املذكُر  :املُث�َّ

��املؤنُث  :املُث�َّ
ا��اِن�ُ�َما�َمْن�َيل�ِ�ماِن�ِبالقوان�ن املُواِطناِن�الصَّ

ا��تاِن�ُ�َما�َمْن�َتل�ِ�مان�ِبالقواِن�ن املُواطنتاِن�الصَّ ��املؤنُث  :املُث�َّ

:املذكُر �ا��مُع 

:ا��مُع�املؤنُث 

ا��تاِن�ُ�َما�َمْن�َتل�ِ�مان�ِبالقواِن�ن املُواطنتاِن�الصَّ
ا�ُ�ون�ُ�ْم�َمْن�َيل��ُمون�ِبالقواِن�ن املُواطُنون�الصَّ
�َمْن�َيل��مَن�ِبالقواِن�ن ا��اُت�ُ�نَّ املواطناُت�الصَّ



ا�َيأِ�ي�َمْوُصوًفا�لصفٍة�ُمناسبٍة�ِ���ُجملٍة�ُمفيدةٍ  �َ�لمٍة�ِممَّ ْجَعُل��لَّ
َ
ا�َيأِ�ي�َمْوُصوًفا�لصفٍة�ُمناسبٍة�ِ���ُجملٍة�ُمفيدةٍ :أ �َ�لمٍة�ِممَّ ْجَعُل��لَّ
َ
أ

ُف  أَوّظِ

الَعَلُم 

املَْدَرَسَتان

ُمون  ُمون املَُعِلّ املَُعِلّ



ا�َيأِ�ي�َموصوًفا�لصفٍة�ُمناسبٍة�ِ���ُجملٍة�ُمفيدةٍ  �َ�لمٍة�ِممَّ ْجَعُل��لَّ
َ
:أ

ُم�ِإَجاَبِ�� َقّيِ
ُ
أ

��العلَم�الَغا��َ  �َصباٍح�ُنحّ�ِ .ُ�لَّ

َفازْت�املَْدَرَسَتان�املَُشاِركَتاِن�ِمْن�مملكِة�البحر�ِن�ِ���ُمسابقِة�

وَن�والّتحيَة�الّتقديَر  ُموَن�املُْخِلُصوَن�َ�ستحقُّ .املُعِلّ

ا�َيأِ�ي�َموصوًفا�لصفٍة�ُمناسبٍة�ِ���ُجملٍة�ُمفيدةٍ  �َ�لمٍة�ِممَّ ْجَعُل��لَّ
َ
أ

ُف  أَوّظِ

الَعَلُم 

املَْدَرَسَتان

ون  املَُعِلمُّ

��العلَم�الَغا��َ  �َصباٍح�ُنحّ�ِ ُ�لَّ

َفازْت�املَْدَرَسَتان�املَُشاِركَتاِن�ِمْن�مملكِة�البحر�ِن�ِ���ُمسابقِة�
.القراءةِ  ون  .القراءةِ املَُعِلمُّ

وَن�والّتحيَة�الّتقديَر  ُموَن�املُْخِلُصوَن�َ�ستحقُّ املُعِلّ



ْرُس  ْرُس انَت�َ��الدَّ انَت�َ��الدَّ


